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Enfoque Econômico é uma publicação do IPECE que tem por objetivo fornecer informações de forma imediata sobre políticas 
econômicas, estudos e pesquisas de interesse da população cearense. Por esse instrumento informativo o IPECE espera contribuir 
para a disseminação, de forma objetiva, do conhecimento sobre temas relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado 
do Ceará. 

 

 

 

Setor de serviços cearenses ainda sente os efeitos da crise registrando  

a maior queda acumulada no ano até agosto dos últimos três anos  

 

1. Índice Mensal do Volume de Serviços no Brasil e Ceará 

Segundo a Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (IBGE), o Ceará registrou um recuo de 0,1% nas vendas de serviços em agosto de 2018 em relação ao 

mês imediatamente anterior, ajustado sazonalmente, enquanto que o Brasil registrou um avanço de 1,2%. Na 

comparação com agosto de 2017, a queda nas vendas do setor de serviços cearense foi ainda maior de 4,9%, 

enquanto que o país avançou 1,6% apresentando trajetória marginalmente diferente a registrada pelo estado. 

Na análise do Gráfico 1 abaixo, compreende-se que o patamar de volume de serviços comercializados 

no Ceará diminuiu no começo de 2018 e manteve um nível abaixo da série histórica apresentada enquanto que o 

país manteve-se mais próximo do nível de volume de serviços apresentado 2017, com leve queda. 

Gráfico 1: Número-índice de base fixa do volume de serviços comercializados – Brasil e Ceará – Agosto/2016 

a Agosto/2018. (2014=100)  

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

2. Variação Acumulada no Ano do Volume de Serviços no Brasil e Ceará 

Pela análise do Gráfico 2 abaixo, que apresenta a variação acumulada do ano até agosto nos últimos sete 

anos, depreende-se que o estado cearense está apresentando quedas sucessivas cada vez mais acentuadas no 

volume de vendas dos serviços desde 2016, diferindo do país, que desacelerou seu ritmo de queda a partir de 

2017. Em 2018, o estado do Ceará registrou a maior queda acumulada no ano para o período em análise. 

Gráfico 2: Variação do volume de serviços comercializados no acumulado do ano até Agosto - Brasil e Ceará – 

2012 a 2018 (%) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 
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3. Variação Acumulada em Doze Meses do Volume de Serviços no Brasil e Ceará 

O Gráfico 3 a seguir apresenta a variação do volume de serviços comercializados em 12 meses para o 

Brasil e Ceará no período de agosto de 2016 a agosto de 2018, revelandando que os serviços cearenses 

experimentaram um processo de retração do volume de vendas cada vez mais intenso, distanciando-se cada vez 

mais da trajetória apresentada pelo país que apesar de registrar queda, esta tem sido cada vez menor. O movimento 

para o Ceará agravou-se no começo de 2018 e terminou agosto acumulando um recuo de 9,3%, enquanto que o 

Brasil registrou um recuo de apenas 0,6% 

Gráfico 3: Variação do volume de serviços comercializados em 12 meses - Brasil e Ceará – Agosto/2016 a 

Agosto/2018 (%) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

4. Índice Mensal do Volume de Serviços no Ceará, por Setor. 

Pelo análise do Gráfico 4, é possível notar que apenas os Serviços Prestados às Famílias apresentaram 

crescimento na comparação de agosto de 2018 com agosto de 2017, variação bem mais expressiva na comparação 

com o país.  

Gráfico 4: Variação Percentual do Volume de Serviços Comercializados em Agosto de 2018 - Brasil e Ceará. 

(base: igual mês do ano anterior) (%) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 
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Os Serviços Profissionais, Administrativos e Complementares registrou queda em ambos os níveis 

geográficos apresentados de 0,3% no país e de 12,6% no estado. No acumulado do ano para a atividade, o Ceará 

apresentou queda de 13,3% e o Brasil queda de 2,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

A atividade Outros Serviços engloba serviços de reparação e manutenção em geral; atividade 

imobiliária; atividades financeiras em geral; coleta, gestão e reciclagem de resíduos, registrando queda expressiva 

de 47,0% no mês para o Ceará. Com isso, essa atividade acumula no ano uma queda de 31,4% no estado enquanto 

avançou 2,3% no país, na mesma comparação.  

5. Volume de Atividades Turísticas no Brasil e no Ceará 

O Índice de Atividades Turísticas da PMS/IBGE é um monitor que engloba os serviços de alojamento e 

alimentação; serviços culturais, desportivos e de lazer; locação de automóveis sem condutor; agências de viagens 

e operadoras turísticas e transportes turísticos em geral. Na análise do Gráfico 5 a seguir, depreende-se que a 

típica alta no meio do ano das atividades turísticas foram num patamar maior que o mesmo período do ano 

passado. Como resultado, agosto de 2018 registrou uma alta de 20,8% no estado e 7,8% para o país, se comparado 

com o mesmo mês do período anterior. No acumulado do ano, o Ceará registrou avanço de 2,4% enquanto que o 

Brasil alta de 1,0%.  

Gráfico 5: Número-índice de base fixa do volume de Atividades Turísticas – Brasil e Ceará – Agosto/2016 a 

Agosto/2018 (2014=100) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

6. Considerações Finais 

Diante o exposto é possível perceber que o setor de serviços cearenses apresentou nítida desaceleração 

ao longo dos meses de 2018, comparado aos mesmos meses do ano passado, resultando na terceira queda 

consecutiva para o acumulado do ano até agosto, a maior já registrada para o período. Com isso, a dinâmica 

observado no crescimento desse setor tem feito o estado ficar cada vez mais longe da trajetória de retomada 

experimentada pelo país, fazendo o estado perder participação no volume de vendas nacional. A exceção dos 

serviços prestados às famílias todas as demais atividades experimentaram queda refletindo o momento de 

dificuldades pelo qual o setor estar passando no estado do Ceará. O destaque ficou por conta do bom desempenho 

das atividades turísticas que experimentaram forte alta nos meses de julho e agosto de 2018, resultando em 

volume de vendas superiores a registrada em iguais meses do ano passado. 
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